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 وها فيصرلا انهو ٠ هتالخر يف از انَّلُكِل

 تالا ذه يف هني ايا نورس ام

 ةطظوفحم عئطلا قوقح

 14371 لوالا ةعبطلا © ارلاكنا ف عبيط

 وْلوُب وكرام
 شيب دراغ دو ل : يتخلل

 بِاّتك ناندتع :ِةيملا ىلا اَهلقن

 . ياك فك روج :٠ موسرلا عضو

 :نورشانلا

 تاقفنول دتمل كوب دربيديإ نامل ةبنكم

 ولراه وروُبفال توريَب



 ولوب وكرام

 .ايلاطيإب (ايسينف) ةّبقْدْنبلا ةنيدم يف 11 ماع دارت وكرام َدِلَو

 « ماع ةئمعبس ُذْنُم يأ« مايألا كلت يف ٍةَديعَب دالب ىلإ ُرمَسلا ناك

 َنوُفرعيال انرراناكس 0

 ٠ ملاعلا يف ٍةَديعَبلا دالبلا رار اّليلَ

 لا ءانيم ٍنزاخم يف ٌقيِدانّصلاو تالابلا مرفت تئاكو

 ا داعب ا دلاو را  ٍضْعَب ا - م

 دب 23 0 ل َلَع يوما ةَبيرَغلا فورحلا 31

 . عئاصبلا كلي اهنِم تءاج يلا ٍدالبلا نع لَءاسَتُيو « تالابلاو



 ىَعدُي ٍناكَم يف اَنْ كِلتْمَي ءولوب الوقن ءوكرام وبأ ًناكو

 هيا بهذي ءايسورب ره ز مس

 مَع الوقن هوب رئاس 0 نم ةَسِداّسلا 0 علب امَدْنِعو
 ا ل لا ا

 هيأ مما دلعو ءايف رخألا يضاقا يأ يدنا جود طق اني
 . هلي لإ

 0 027 : عيبسألا تر
 ايادّه ٍةداعلاك ِهْيَلإ ِنالِمْحَي امّهو ١ «٠ ٍنينَحو قْؤَش

 م ا لفل ا
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 ني َةَرْشَع ةسياخلا يف ارب ايبَص َحّبْسأ دك وكرام ناكو
 هللا وب ثَدَحَتَي ةوبأ ناك ام لإ ارغب تِصْني دحأت . ِِرْمُغ
 . ةَيِوَطلا ِهيَلْخِر يف اهّراز يتلا َِبيِرَعلا دالبلا ر راك

 اقتل ْتْيَح «كادوُس يف اًليِرَط ويفام هوْحَأو الوقن ل

 اوُنَدَحَت َنيذلا سورا ٍراَجْنلا ضْعَب

 اهوارش ْنِكْمُي يتلا « ةّصيخرلا

 نيوز خب نم قرا لإ مق دما فاسو رك صو

 اَدَجَو امُيَّدكلو . ةّيقدنبلا لإ َةدْوعلا ايون لانه نمو . ىَرات 81
 ٍِتلَعَج « (ناريإ) َسراف دالي يف ةليشفا ير امهّقيرط يف

 نا 0



 ويفامو الوقن لابقتْسآِب نيّصلا روطاربمإ ناخ الْبُك ماقو

 00 ا
 نأ ديري ناك امي 0 كلذ نيب هدضق ناوخألا وفرت لو

 : َناَكُس ابغا نت

 ل ل نيكب

 كي ل نا هع

 ٍةريعَص ِةَنيِقَس ٍرْهظ لإ ولوب وكرام َدِعَص ١١1/١ ماع فو
 تَماد لح هّيَحَو هيأ عم ًادبو . ةّيقدلبلا ءانيم يف وُسْرَت تناك موي

 ٍرهْمَأ ني ادجاو وكرام ْتلَعَجو «وَنَسلا تضنو تاونس ثالث
 ؛ ةّلاَحّرلا



 للارت ىعدي اًسيِسِق وكرامو ويفامو الوقن ىّقَتلا اَكَع ينو

 0 سوي روغبرغ ابابا ُدَْب يف حَبضأ

 « نيضلا لإ لوألا لح رابْخَأب دلابويث سّسِقلا الوقن ثّدَحو
 ىلإ ادوُعَي ْنَأ هيخأ نمو ُهْنِم ٌناخ الْبك ٌروطاربمإلا ّبلط فيك
 يلا ندا اورشْنيِل َنيِسَسِقلا ني ْدَدَع امُهَعَمو « ةّيناث هرم نيصلا

 يار هَل حي نأ دعو كلذ دلابوي عمت يح 1
 : قارات ار 0 87 ناقفاوُي

 د 0 ٌةئيَذَم يهو غ١ َسايَل» نيدصاق ٍنابِهارلاَو

 رشلاا ىلإ َنوَسهاَذلا َنوُييوروألا 6-6 ناكو . بهَا ٍةعيْقَألاو

 1 ٍةنيدمْلا كلت 0 داع مهتالخر 0
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 سراف ٍدالبإ ربع اًهْرَغ ُهَجّنَت قيرط ْتدَبمآ «(سايل» نمو
 . ( مولا تاريإ )

 وله كا ةسَهنَت يذلا ىتشكاب اًقبرط قيرّطلا كلِ نكت لو
 5 . ةملكلا

 « اهئارجأ صخب يف َةَرْغَو اًبِرط ل

 0 نودي َنورفاسملا ناكو . ىرخألا اهيا 2
 مهيِزحَأ اونلك نأ دنت «: اهضْوَخ لِ ل

 قيرطلا تناك ١م ريثكو ٠ ةَحابِس اهعطَق لِ ع ا
 . ديس اذج فيج ةيددأ قب

 ا يا يلا قبرّطلا و وهذه ّنَع ثيدَحلا ناكو

 قا « نيل د نو رف واس ايو . فلاب /
 زول 012 0 3 م ناسرفل را

 رولا ٌةمالَنلا 7 ا 0 رجلا اًضفرو 0 َفاخف

 0 ركاراتو ويفامو الوقت
 وك ميياقأ 8 انا نورس ةئالَتلا ٌلاطْبَألا ناكو

 1 0 0 اًنايْحَأ



 ٍءاوش لك ْنَع تاظحالُم بَتك هنأ ظحلا ٍنْح نيو ٠ ا

 ءا يل قيرأطلا ينو «داليلا كلت يف أ

 . رطْقَللا ني تانولاغلا َنيبالَّم ماع ل 0 ِش
 ريِبْتَشل ا لِ هجارْخَتسا َدْعَب رطل اذه ليوخت يري
 هو 0 0 َُ يتلا 0 كالا

 م ةرباشت د

 ا نإ ةقللا و
 لبا وهو «تارارأ لج 5 كانه راع

 , نافوُطلا ةايم تنجح نأ 3
 ا



 نيدِصاق بوبا َوْحَن هال َنورفاسملا َهَجَوَت وكاب ٍةَدْلَب نيو
 َلَع ( يسرافلا جيلخلا مس ابا ْفَرْعُي ناكر 0 ةفطنِم

 يالا يف اوُلِصيل ؛ نيل لحكام ني ْمُه :
 يبوُغ ِءارْخَص قيرط نع ارب َرْعَّسلا نوبت 5 نيل ل !ِإ

 م 0

 ماي دْعَبو : ل
 0 « ٍةَميظَعلا َدادَْب ِةَيِدَم ىلإ َنوُرفاسْلا ََصو ٍةَردَك
 00 معلا ني "لا اذه 7 مآ ١ اهنا وكرام

 ةَليمَجلا نزال اهياد نم عِفَترَت
 . ٌةَرِهاَرلا قئادَحلاو
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 اهيكإ َرّفَّسلا 0 كو نكرم ناك ايلا ُةئيدكا اّمأ
 ا ّىهَف ,دادْعَب َدْعَب

 نا لولا 0 دل يدم 3 _- كلو

 . سدقلا 1 0 نيبال
 ا ني دش للا 3 بأ ةقيقحلا ينو

 نر نه ٍةَعوْمْجَم 1 تناكو . مهسرحو م يَسو
 ىلإ انايحَأ ُلِصَي ليا لك يف نيرفاسملا ُدَدَع ناك . ةلفاف سكت

 اك ةالبلا وله ّنأِل ؛ لامجلا 0 رجاثلاو ولاجرلا نم تائملا

 هدو هك يف اواستال انهرد ٠ ُصوُصْللاو تااباصيلا اي كت
 , تاعامج ُساَنلا ٌرِفاسُي

 ٌةَيلاع ٌتاَرَمَم اهْلَّلَحََت أ ةيواَرْحَص اًمئاد قيرّطلا نْكَت ص
 ا "لَ «ةيطي ردك عارم كانه اتناك ف . ريح

 يف «وكرام ان لخلل ٍراجْشَأبةَِيْمُم تاحاو اهيف اهتاذ
 اًضوُصخخو . قطانملا و هذه يف ٍدْيَّصلا نع 5 اهف هنلأ يزلا باتكلا
 رتل يار دما



 ناك يذلا نورا قرا ا 0 وكرام ٌراتخاو

 عبي ْرَمَم قوق ٌريسَي وكرام ناك اًيَبَو . ةرعو لابج طّسَو رْمَي
 ا 0 يدش ٍدرَب أ دق فالا نك ةعافترا

 َضرمَت لوهسلا وله ينو . ٍةَيَلُم ٍةَديدَش ٍةَرارَحِل ضرع لوس
 . صوُصُل تاباصع هب تما موجع ُراَجُنلا

 .ةديدَطةكرتم صونمْلل تاباصيو ةفاقلا سر نب ترادو
 لإ ٍسرحلاو راجل بوم الزكو . اَليلَق ناك سرحلا َدَدَع نِكلو

 وأ «هَعَم نمو وكرام ليف ٠؛ « يِملاْنوُك عَ اهعأ ٍةَرواجُم ٍةَعْلَ
 ا اوُحِبْضَيل اوعي أ: كر اوُذِخَأ
 'لرقفارب نيذلاو وكرام َلَصاو مث عقلا دامت م 00

 . رمره ٍةَئيِدَم ءانيم لِ اوُلَصَو نأ لإ َرمّسلا

 اف



 والسب ٌرمره ءانيم ىلإ هةر َّلَصَو امَدْنِعو

 . اهي ملح نوُوكُي 0 ْنَع اوُشْيفيِل «ىانيملا ٍفْيِصَر ىلإ اوُبَهَذ
 وُ ذأ عيطتلت قولة يد قس اول كل

 وُسْرَت ينلا نمسا هباتك يف وكرام ْفِصَيو . اهلك ِددِللا لوح م

 6 تل لت ف قير ع ياك يف ويم حو

 يذلا ّبْشَحلا نأ كلذو 0 را رك ا ل

 00 0 اذإف ٠ را راسكنآلا ير

 انهو . ٍفّرَحلا وأ جاجا ا ل تلا

 ين بّشَحلا خبل صو

 حيي نيج ُرسكتو زوطاقلا رك انا نْلا وينه مَن
0 

 ء ايف راسي نأ يح «ةَيرلا نفسا كلَ الوقنر ىأَ امو
 ىلإ يلا ياَقلا قيرّطلا يف ريسّيل َنامرك ٍةَئيِدَم ىلإ ةدْوعلا َرْرَو
0 
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 كسل ل وأد وكرام اع
 وةك وضمت يذلا دولا هن قار را ليم ان

 را و نمره ىلإ واق مد ؛ هيلا قيرطلا ذه ٍتاَرْمَم
 رم د نوفاك اراك اه شا نكلو ١ ايف ل كلا رن ا

 اوُعَطَق امَدْنِع |هتمجاه يتلا ةباصيلا دب اوس مل مهم ٠ تاباصيلا
 1 . هرم َلَوَأ قيرطلا هله

 وكمت مهكلو «َنورذَح مو َناِمْرَك ّلِإ اورّفاس اذكهو

 ا نم اوُرئاس مث . نيلاس اهيل لوُصولا َنِم املا
 اهيف سيل ءادْرَج َءارْحَص ل وده مُهُقيرَط تاكو

 اتناك يدل فرح لب ءام لا لاما توم
 ١ 1 ل تنال

 احلل ْمُعم َنوُليَْي عم نمو َوُه ناك بك وكرام احب
 ع ببدل تنل ين ارخشلا يه وي و« لاو

 حاوي ةئالك ىلإ ىرخأ هرم قيرطلا تحت ٌ له

 « يبغا رش ا ُةجَّتَب ثلاثلاو «لياك َةَنيدَع 0
 ىَرا ٍدُم لإ لصيو

 5 مر ِةَلاَمَجْلا مَ قواَسَت 0 0 0 كلو

 0 َةَنِيِدَم اًدِصاق قس َرِفاسُي ْنأ «( لامجلا

53 



 ان كل « ةَريِصَق قيرطلا وذه تَناكو

 . «ولاعلا فقس »مب ضر دج
 قالا 57 "نم ّبَعْضَأ ةيلاعلا لابجلا وله 00 ورا 0 .

 0 3 اج رك دب لِ اكو 107 .ميفتزألا
 الي رص 1 هب رد « باشْعألاو راجطألاب اًنِلَيْمُم اًعساو
 ل ان 1 يلا « كاعنألب ٌةْيلَم

 لئحال «ةوداطْصا يذلا كَمّسلا نوط م امَدْنِع نكلو

 اني



 يتلا ءَريمْشَك َنِميلَّقلا فرَطلاب كلذ َدْعَب وكرام ّرمو
 اك ةَدْلَ كرام 1 .ملاعلا د ٍدالبإ لا

 رعت ًةأَجَقو . بتِعلا موُرُكو ةَليمَجلا قئادّحلاب

 ىلإ اهزايتْجَأ جاَتْحَي يتلا «٠ يبوُع ِءارْحَص لإ ةقافرو وكرام لصَو
 .٠ لواك رمش ني ريك

 ْنِم ٌءْيَش اهف َسْئَف . ٌرارثشلا انه + َضَْلا تاكو
 انه ةدوُجوملا ِةَليلَقلا تاحاولا ٍضْعَب ِ 5 «قايحلا تامالَع

 ) ىَدْحِإ نإ : نر ل

 اا ا و

 ُدِعَتْيَي امدنِعف 5 ْمُهَكالَه 35 كر نلفت يللا قرد

 يف يَ لإ ةدؤملا بالو «رحبحّشا مل ا

 دِهاشُي امَدْنِعَف . بيجَعلا ِءارْخَّصلا ال

 ١ تاك بارّشلا اذه يف نأ ُلّيحَتَي ءِءارْحَّصلا يف اًبارَس ُناسْنإ

 كاما ِلامرلا لس ةَعْقاو اهناَك وُذْبَت تايانب ىَّبحو ءاراجم
 7 يم ةّقيقَحلا يف َوُه يذلا ءبارّشلا ِيْؤَر

 . ٍنِخاّسلا ءاوُغلا
0 



 ىلإ لوُصولاو « ارو ِء
 00 0 ل دو 0

 هَعم نمو وكرام اوُليقَتسا ذ ذإ ر فويضلا 0 1 اق 6

 ل مهوعَدَوو « ءانِغلاو بحلب

 ١4٠١ لوط عليو ٠ وؤبلا ىَخ
 لْضألا يف ةٌعافتْرا ٌثاكو . ولاب

 ثا ع اَمَدَق َنيرْشِع
 «رادجلا 06د ٍدِجاو ٍتْقَو يف بْلَج ىلإ اًْثَج ٍناََبَرَع

 نيذلا وُجلا اهيف سلي كيو رك ل « رخآو 0 نيب
 . نيِضلا ٍدوُدُح ْنَع َنوُعفادُي

 نع اًيرْفَت ِءْيَش لك َرَكَذ يذلا ولوب وكرام 3 ْبيِرْغلاَو
 ا . مظتلا اهروُس نع ايش كدي مل ؛ نيل
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1 
 ا

 اه ول كلام 0 0 0
 اا 00

 0 ماا نسا
 اا السا قاولا لوُيَحلاو ٍلاَجّرلا ّنِم ْدَدَع ُدَجوُي ناك
 فالآ نايا ءلايْألا تائي اهل داري « ماه ٌةلاسر ةلانُم تناك
 ذه ْنِم ّلُجَر اهلُقْنف , ٍةَطَحَم برك يف لست تنتاك ٠ لايْمَألا

 | َةَطَحَلا ىَّنَح هِداوَج ٍرْهَظ ىلع ٍةَعْرْسب قِلطْنَبو « ةَّطَحَلا

 نأ لإ اذكهو . يال ةَطَحلا وذه نم لج ىلإ ةلاسإلا مْ

 ٍةَلاسَرلا ْميلْسَت داري يللا ٍةَدْلَبلا نم ْةَطَحَم برو لِ لارا َّلِصَت

 قْوَف َناكو . اليوط رح ”رالسإل ميس نكت ل يزل وزو ان



 الْبُك ذوطاربمإلا عاطتما ذه تاواصاولا رس

 , لاجر موُنُق 0 َفرْعَي نأ نا 5 نيرا لع هنالقلا :

 . وِرْطَق لإ مِهِلوُصَو نم
 ٌةَروُك ذكا َنوُعَبرألا ُمايألا تناك دقو

 نوفا 0 ّحَبْصَأ ْدَّقف . َءارْحَّضلا اهيف اوُراتْجا يتلا ةقباَسلا
 0 طلو مارح نولي لك . روطاربمإلا ٍةَيامِح تحن

 . اا ُفوُيَض يل َنوُف رعب اوُناك َساّنلا ّنأِل ؛اوُبَهَذ
 | ريساوبارلا ريالا لإ ارلَصو امدنعر

 ةَيماولا ُهُقَرْغو ةتاعاق تّناكو . ماخرلا نم ٌهوُدَجَو زامل
 0 0 روطاربمإلا بايث تّناكو . بهدا 0
 ”اذلا ٍتانيزلا م لكَ «ريرحلا نم

 شرع ص نوب ريفي ًَ 0 ةّيقدنبلا لاجر ة ٌةشْهَد ٌراثأ ءادج
 . روطاربمإلا

 ُفِرْعَي نكي مل هّنكلو ٠ «ويفامو الوقن كلر ناخ اليك ناكو
 ٍتامَّدَخ ٍروطاربمإلل يّدوْيَس يذلاو ورم كولا هب علل رك
 . ةَيلاتلا تاوّّسلا يف ٌةَميظَع
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 يف َدْرَقْبَي وكرام ٌريغّصلا باّشلاو ويفامو الوقن ناك َرَخآ لإ ِتْقَو نيو 2 عما 2 5 1 3 3
 1 م

 . ةيراجَتلا مهِلامْعَأ زاجنإل اًرُهْشَأ اًنايْأو ميياسأ ٍندْلا ضْعَب
 0 ه2 لا ل ا ا ا م 7
 هنكلو ؛ ريغص يتق وهو « ةيقدنبلا َرَداغ دق وكرام ناكو

 ني نيرشيلا يف نا ا ّمَم نيصلا لِ َلَصَو نيِح حبس

 معا للا فو اا

 , ورام ُلوُتَي امك «ةريبك ٌةَئيِدَم اهَنَأَك ٌرَهظَ

 انكيإ



 ااا (نيصلا ةمصاع «نيكب لإ وكرام ّلَصَو امَدْنِعو

 . وذ - يات 5 نا 0 ناك 0 نقدا كلذ يف راماص

 عَ ٍةماقِتساب هم رس 1 ٌةليوّطلا م عيا لاك

 . ةمئاق اياوّرب ىزألا د



 يف فطوم قلوب ركرام نازل ع ٍريِصَق ِ 00

 1 اذهو . دل يي َةَمَدْخَسسملا حيل ةّسيئّرلا تاغْللا

 ا مهم ٍلامْعَأب 00 روطاربمإلا

 . حريتي الف «ءاقوْأ 1 , أ مكاحلا 0

 1 روطاربمإلا مس أب ْمُكْحَي ٍتاوّنَس ثالث ل كرام ل

 َءوُنْصماَو مر يلام قارؤألا نع ه هباتك يف اننّدَحُي 0

 ةيلاملا 0 األ نودي مدخَتسا ٍدَقف . را ٍراِجْشَأ روق

 1 ا
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 طل امكاح يس تولت روب ركرات ىَّضْنأ 0
 هس حارف «٠ وب ةَريِبك ةَقِب روطاربمإلل ما يِوُغ - ناي ا

 ٍلايْمَألا تائب ُدعْبَت نضل نم ةَفِلتْخُم ءازجأ لإ ٍةَديعَب تالحر يف
 - هموم رلامغأب موُتَب يكل كلذو ع

 مثأب ميلا ةقورْعلا البلا لإ بَهَذ تالْخرلا وله ىَدْحِإ ينو

 0 ءرْهَشلا فضنو ٍرْهْشَأ هلال ةرطلاي مم

 ٍةَلْخَرلا هله يف رازو . روطاربمإلا ا واكل را
 ةنيدما ىغتايو ود نياكو تازارك َلْثِم ٌةَفِلَتْخُم ةَريِهَش 0

 ١ . ةَميظَعلا نايَرْك
 ميرف رالف را يق سل ل لا كو

 ا ل ا
 ا ا يناقاو
 يتلا «ةَريغّصلا سارجألا نم ُدَدَع ابي 0 ل رك مَرَه
 . حول بم املُك قد

 اًهالخ ّلَصَو ٌةَلَحِر ءابب ّماق يلا ىرخألا الخلا نيب نيو
 نولي .دولخلا ايف نر ديلا جوُلتلاِب ة ٍةاَطَعُم لابج لِ

 . تاجالرلا ٍةَطيساوب َرَخآآ ىلإ ناكُم نم
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 ءِنيّصلا يف اًماع َرَشَع َةَعْبَس ا ىَضنَأ 0
 ناكو هل ةدلب ىإ وقؤتلا يف ُكفُ أو يَ اَلْجَو حب
 نأ وكرام ينحف « نيا يف نقم انس حبس ذق ناحالبكا

 . روطاربمإلا ذافو ذكي ىددلل ضر
 . وقيضاحسْسأو ؛ اًناش ْدَق ويفامو الوقن 0 َكلذك

 . يهانتملا هِصالَخِإَو وكرام تامدخ نع ء انشا لع ٍرِداق ع
 ةريم نأ 0

 رشف رمل رشا كلم يكسر نيذلا ا ّبلَطو
 ةّيقدْنلا لاجر رمره ىلإ ِةَدْوَعلا ٍةلَحِر يف يف مكحضي ؛ نأ ءقّريمألا
 ٍرثببلا ةحاليلا يف ماو ربح نيب مهل اي «ةلالقلا

 . نقلا نم ل ملط ىل آَع اخ الْبُك قّفارف

 غلب دق 0 ناكو . 17457 ماع ن نيّصلا ًىطاوش نا ٍترداغو
 0 3 ُةعوُمْجْلا تّرئاسو . ماع نئالو ا معلا اني 0
 اذكهو . ٍرفَسلا ء ءانأ يف ريتك نكامأ يف رخآتلا 0

 سا
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 نا تاكا ذو ريح عمت + سراف ىلإ وكرم َلَصَ 0
 . نيِصلا ىلإ اوُدوْعَي ال ْنأ ٌةمالقلا 0

 قفار دونجا ني ٍةَعوُمْجَم دادغإب بالا ّسراف كلَ َرَمأ
 ر ةيامجلا هرذه الولو . مهامِحو

 1 لِ اًريخأ ٌةيالَثلا َّلَضَو ا ينو

 ' ماع نب رشعو ةَعَبرأ اهنع وباع

 سالم َنوُدَتْرَي اوُناك ذإ قنيِدَلا ٍناَكْس نم ُدَحأ فري م
 دحللاب تْدَحّتلا 0 أ وكشوا نق اوناكو ,. را سالم هنن
 0 اهفْدَصُي م 5 نا داك ٍةَمَظَع ّنَع ميئاباكح 5 ةيلاطيإلا

 َنوُدَرَسَتم مهاب ْموُفِصَيو م نورحس 5 يدل 0 َدَحَأو

 . كاينذأ

 ميول نو الب ارك ار رك لة دالأط ار
 موي 0 َرذَقلا مهتاءابع فارطا دسك كس
 0 اًريبك اَدَدَع ِةّيلخاَدلا
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 ؟ ولوب وكرام ُةّصِق تنيك في وه انآل ُلاؤّسلاو
 « دج ٌةّيوَق ةَركاذ ولوب وكر تناك كنأ اَمِإ وه باولو
 را الل اني تاج كي ناك ٍتارّكَدُمإ ظِفَتْحَب ناك ا
 رايرط تار دعب يلمب نأ عاطقنسا الل كلذ الف ٠ ام اًناكَم
 . روهشلا هباتك يف ًءاج ام

 وق هع
 ماا باتكلا اذه ىقبَيَسو . ٍروُكَدلا هباتك يف هسفن

 تى 0 0 0 نأ دَبألا لإ ٌرْكْذَي

 يدا هَ
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